
 

 

REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES ESTABLES  
 
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  
 
Article primer. OBJECTE  
 
El Registre municipal d’Unions Civils  de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
va ser creat per acord de Ple de data  28 de setembre de 1995, amb posterioritat  
ha estat modificat en el seu contingut i  denominació per acord de Ple de data 30 
de juliol de 2020, té caràcter administratiu i es destina a les inscripcions voluntàries 
d’unions estables heterosexuals i homosexuals.  
La inscripció es durà a terme en la forma i amb els requisits que s’estableixen en 
les presents normes d’organització i funcionament.  
 
Article segon. ÀMBIT D’APLICACIÓ I REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ  
 
Podran instar la seva inscripció en el registre totes aquelles parelles heterosexuals 
i homosexuals que hagin constituït unions estables de fet, de conformitat amb allò 
que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de 
Catalunya i reuneixin els següents requisits: 
 
a) Acreditar mitjançant declaració conjunta dels dos membres de la parella estable, 
els quals hauran de ser majors d'edat o menors emancipats, que no estan declarats 
incapaços, que no són parents per consanguinitat o adopció en línia recta o per 
consanguinitat en segon grau lateral i que no conviuen amb una tercera persona.  
 
b) Acreditar dos anys de continuïtat ininterrompuda en el padró d'un municipi en el 
mateix domicili, dels quals, com a mínim, els darrers sis mesos ho hauran de ser 
en el municipi de Palau-solità i Plegamans. Aquest requisit no serà necessari si la 
parella ha tingut un fill en comú, que s'acreditarà mitjançant el corresponent llibre 
de família. 
 
c) Acreditar, mitjançant el document oficial que correspongui, que cap membre de 
la parella està casat i no separat de fet, o manté vigent el vincle matrimonial.  
 
 

Article tercer. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ  
 
La sol·licitud d'inscripció al Registre es durà a terme d'acord amb el model establert 
en les presents normes i s'haurà d'acompanyar dels següents documents: 
 
a) Document d’identitat.  
b) Certificat d'empadronament dels dos darrers anys. 
c) Declaració conjunta conforme els dos membres de de la parella estable, són 
majors d'edat o menors emancipats, no estan declarats incapaços, no són parents 



 

 

per consanguinitat o adopció en línia recta o per consanguinitat en segon grau 
lateral i no conviuen amb una tercera persona.  
d) Acreditació, mitjançant el document oficial que correspongui, que cap membre 
de la parella està casat i no separat de fet, o manté vigent el vincle matrimonial. 
e) Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella si es 
desitja que quedi constància de l'esmentat document en el Registre. Amb el 
compliment dels requisits continguts a l'article segon i del procediment previst en 
l'article tercer es formalitzarà la corresponent inscripció. 
 
Article quart. VARIACIONS DE LES DADES INSCRITES  
 
Les variacions del contingut de les inscripcions s’efectuaran prop del Registre 
prèvia acreditació de les circumstàncies que les motivin.  
 
Article cinquè. DENEGACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ  
 
No es podrà practicar la inscripció si algun dels sol·licitants no compleixen els 
requisits establerts a l’article segon de la present normativa. 
En el supòsits que la denegació fóra deguda al fet que algun dels compareixents 
estigués afectat per deficiències psíquiques, es podrà presentar una nova sol·licitud 
d’inscripció, aportant en aquest cas dictamen mèdic sobre la seva aptitud per a 
consentir en la constitució de la parella estable.  
 
Article sisè. EXTINCIÓ DE LA UNIÓ 
 
Les anotacions que es refereixin a l’extinció de la parella estable podran practicar-
se a instància d’un sol membre de la mateixa. 
 

Per a procedir a l’anotació de l’extinció se seguirà el procediment previst a l’article 
quart de la present normativa 
 
Són causa d’extinció de la parella: 
 

a) El Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida. (Cal 
aportar un certificat/certificat d’empadronament col·lectiu que acrediti, a 
l’actualitat, que l’altre membre de la parella no consta empadronat en el vostre 
domicili.) 
 
b) La Mort o declaració de mort d’un dels convivents.(Cal aportar el certificat de 
defunció.) 
 
c) El matrimoni de qualsevol dels convivents.(Cal aportar el certificat de matrimoni 
emès pel Registre civil corresponent.) 
 



 

 

d) El comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública. (Cal 
aportar l’escriptura pública per fer-ne la corresponent anotació). 
 
e) La Voluntat d’un dels convivents notificada fefaentment a l’altre. (Cal que 
s’acrediti mitjançant el certificat de contingut de l’extinció i el justificant de rebuda). 
 

Per a procedir a l’anotació de l’extinció se seguirà el procediment previst a l’article 
quart de la present normativa 
 

Article setè. NATURALESA JURÍDICA  
 
El registre de parelles estables té caràcter administratiu. 
El registre de parelles estables municipal de Palau-solità i Plegamans és únic i es 
gestiona en suport informàtic. 
 
Article vuitè. OBTENCIÓ DE CERTIFICATS 
 
Per tal de garantir la intimitat personal i familiar de les persones inscrites, no es 
donarà cap tipus de publicitat al contingut de les inscripcions i/o assentaments, 
excepció feta de les certificacions que expedeixi la Secretaria General a instància 
exclusivament de qualsevol dels membres de la unió inscrita o del Jutges i Tribunals 
de Justícia. 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA .-  
 
Resta derogat el Registre d’Unions Civils  aprovat pel Ple de l’Ajuntament a la seva 
sessió de data 28 de setembre de 1995. 
 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament, una vegada aprovat definitivament, entrarà en vigor al dia 
següent al de la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, sempre i quan hagi transcorreguts els terminis establerts en l’article 
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
i restarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 

 

L’Alcalde 
Oriol Lozano Rocabruna  
Palau-solità i Plegamans 
 

 

 


